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 Esta cartilha é produto do Mestrado Prossional em Enfermagem na Atenção 

Primária à Saúde, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Trata-se de 

uma tecnologia educacional, que tem como público-alvo os prossionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e seu desenvolvimento foi inuenciado pela percepção de uma 

fragilidade no manejo dos usuários em sofrimento mental, na prática prossional da 

autora, como enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF) na APS.
 Evidenciou-se na realização do acolhimento, que havia uma grande demanda de 

pessoas que procuravam atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS), apresentando 

queixas relacionadas ao sofrimento mental, além da existência de um elevado 

quantitativo de usuários que vinham ao serviço em busca de renovação de receitas de 

psicotrópicos. Foi observado, também, que não havia um uxo para o atendimento 

dessas pessoas na UBS, prevalecendo um cuidado com enfoque curativo, biologisista e 

medicamentoso.
 Na busca de compreender tal contexto, foi realizado um levantamento para 

identicar o perl dos usuários de psicotrópicos, atendidos pela farmácia da UBS. 

Posteriormente, buscando conhecer a percepção dos prossionais da APS, acerca dos 

aspectos envolvidos no cuidado dessa clientela, realizou-se uma pesquisa de campo e, na 

sequência, uma roda de conversa. Nessa última, foram apresentados e discutidos os 

dados obtidos sobre os usuários de psicotrópicos, bem como durante as entrevistas 

individuais com os prossionais da APS. Por m, esses prossionais sugeriram os tópicos 

para compor esta cartilha. Salienta-se, que o conteúdo da cartilha foi adaptado conforme 

a realidade do município de Erval Grande-RS, sendo que, após validação por especialistas, 

este material será entregue e discutido em uma roda de conversa com os prossionais da 

APS do referido município.
 Entende-se que, a partir de tal conhecimento, torna-se possível a estruturação 

pelos prossionais, principalmente pelo enfermeiro, de estratégias que auxiliem as 

pessoas no enfrentamento dos sintomas psicológicos apresentados, contribuindo para a 

redução da medicalização e qualicação do cuidado em saúde mental na APS. Trata- se, 

sobretudo, que os prossionais incorporem ou aprimorem competências de cuidado em 

saúde mental na sua prática diária, de tal modo que suas intervenções sejam capazes de 

considerar a subjetividade, a singularidade e a visão de mundo da pessoa, no processo de 

cuidado integral à saúde.
 Esta cartilha tem como objetivo elucidar e aprimorar o conhecimento acerca da 

temática de saúde mental pela equipe multiprossional da APS, almejando uma mudança 

positiva na forma de cuidar da clientela, nesse nível de atenção.

APRESENTAÇÃO
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“Sem Saúde Mental, não há paz, não há sossego, não há 
harmonia nas relações e nem energia para cuidar das coisas da 
vida, da vida da gente e da vida de quem amamos. Investir em 

Saúde Mental é investir em tudo aquilo que nos move, nos 
sustenta e nos capacita para uma vida saudável, plena e cheia de 
realizações de tudo aquilo que todo ser humano merece e é capaz 

de conquistar.”
Unibrasil Saúde
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Capítulo 1

ALGUNS CONCEITOS EM SAÚDE
MENTAL

 



1.1 O QUE É SAÚDE MENTAL

Segundo Oliveira , a et al. (2017), Brasil (2013a) e Salimenta et al. (2016)

compreensão do conceito de saúde mental vai além do enfoque exclusivo às doenças, 

mas diz respeito a toda complexidade e singularidade presentes nas diversas esferas que 

compõem cada indivíduo, correspondendo ainda, a um estado em que a pessoa consegue 

manter-se em harmonia consigo e nas relações sociais que estabelece, apesar das 

adversidades cotidianas.
 Conforme citado por Brasil (2013a, p.11) “a saúde mental não pode ser 

dissociada da saúde geral”. Deste modo, Alfena (2015) destaca que ela faz parte do 

cuidado de usuários hipertensos e diabéticos, de crianças de baixo peso, de mulheres 

poliqueixosas, da abordagem a famílias em momentos de crise, do trabalho com as 

escolas de crianças com diculdades de aprendizagem, na discussão com a comunidade 

sobre uso abusivo de álcool e drogas. Ela é parte do apoio à população na superação de 

condições sociais adversas, sejam elas crônicas ou agudas. 

1.2 O QUE É SOFRIMENTO MENTAL

 De acordo com Paiva , o (2015), Silva et al. (2017a) e Brasil (2013a)

sofrimento mental é um fenômeno multidimensional e sistêmico, que pode ser 

compreendido como uma ameaça de ruptura da identidade da pessoa, não estando 

restrito exclusivamente à presença de Transtornos Mentais (TMs), apesar de comumente 

estar associado aos casos de Transtornos Mentais Graves, como as psicoses. Também, 

pode ser caracterizado por sintomas ou queixas psicossomáticas, que não se enquadram 

como outras patologias, nos manuais vigentes de diagnóstico, como na Classicação 

Internacional das Doenças (CID) ou no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais (DSM).

Fatores de risco que podem inuenciar no desencadeamento do sofrimento 

mental

O sofrimento mental é frequentemente identicado nos usuários da APS.
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Mulheres, principalmente negras ou pardas.

Baixa escolaridade e menor renda.

Desemprego.

Violência.



1.3 O QUE SÃO TRANSTORNOS MENTAIS

 Segundo o DSM-V (2014) os TMs podem ser compreendidos como síndromes 

que interferem em processos biológicos e psicológicos fundamentais para a regulação 

emocional, cognitiva e comportamental das pessoas, deste modo causam sofrimento e 

comprometimento das atividades da vida pessoal e laboral dos indivíduos acometidos.
 Peixoto et al. (2017) dizem que “a psiquiatria tradicional descreve o TM como de 

caráter crônico, sem cura, que evolui naturalmente para degradação. Tal característica, a 

cronicidade, desenvolve-se de acordo com a qualidade do meio social que a pessoa está 

inserida”.
 Pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) indicam que 

aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum TM e problemas 

relacionados com abuso de drogas e álcool. Tais fatos, vem causando grande sofrimento 

para os indivíduos nas esferas sociais, individuais e familiares. Segundo as estimativas 

cerca de 350 milhões de pessoas deverão sofrer de depressão e 90 milhões terão uma 

desordem pelo abuso ou dependência de substâncias. 

 A OMS (2013) estima ainda, que uma em cada quatro pessoas será afetada por 

algum agravo mental em sua vida.
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Fonte: OMS (2002).

Se desejar aprofundar seu conhecimento 

sobre os fatores de risco que podem 

desencadear o sofrimento mental, acesse: 

https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_

po.pdf.

Acontecimentos marcantes na vida, como situações de humilhação, morte de pessoas 

queridas ou situações de sentir-se sem saída.

Doenças crônicas incapacitantes ou que ameacem a vida da pessoa.

Traços e temperamento da pessoa associados às situações descritas acima, podem 

atenuar, intensicar ou encurtar o sofrimento mental.

Os TMs são responsáveis por 13% do total de todas as patologias do mundo. 



Os TMs descritos na Classicação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-11, 2019)¹, totalizam 21 grupos:

1- Transtornos do neurodesenvolvimento
2- Esquizofrenia ou outros Transtornos psicóticos primários
3- Catatonia
4- Transtornos de Humor
5- Ansiedade ou transtornos relacionados ao medo
6- Transtornos obsessivos-compulsivos ou relacionados
7- Transtornos especicamente relacionados ao estresse
8- Transtornos dissociativos
9- Alimentação ou transtornos alimentares
10- Transtornos de eliminação
11- Distúrbios de sofrimento corporal ou experiência corporal
12- Trantornos devido ao uso de substâncias ou comportamentos viciantes
13- Trantornos de controle de impulso
14- Comportamento perturbador ou distúrbios dissociais
15- Transtornos de personalidade e traços relacionados
16-Transtornos parafílicos
17- Transtornos factícios
18- Distúrbios neurocognitivos
19- Transtornos mentais ou comportamentais associados à gravidez, parto e puerpério
20- Fatores psicológicos ou comportamentais que afetam distúrbios ou doenças 

classicadas em outra parte
21- Síndromes mentais ou comportamentais secundárias associadas a transtornos ou 

doenças em outra parte (CID-11, 2019).

Os distúrbios relacionados ao sono foram categorizados no capítulo 7 do CID-

11¹, e totalizam oito grupos:

1- Transtornos de insônia;
2- Transtornos de hipersonolência
3- Distúrbios respiratórios relacionados ao sono
4- Transtornos de sono-vígilia de ritmo circadiano
5- Distúrbios do movimento relacionados ao sono
6- Transtornos de parassonia
7- Outros distúrbios de sono-vigília especicados
8- Distúrbios sono-vigília não especicados (CID-11, 2019).

1: A CID-11 (2019) entrará em vigor a partir de 1ºde janeiro de 2022.  

12



Classicação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2)

 Esta classicação não visa substituir a CID, mas trata-se de uma ferramenta útil 

que permite classicar não só os problemas diagnosticados pelos prossionais da saúde, 

mas também os motivos que ocasionaram o atendimento de um indivíduo e as 

intervenções acordadas seguindo a sistematização SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação 

e Plano) (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009).
 A CIAP 2 (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009) favorece a 

prevenção quaternária, pois evita a realização de diagnósticos precipitados e 

intervenções inadequadas, principalmente quando há um sofrimento ou uma 

enfermidade, mas não uma doença que seja detectável em exame laboratorial ou de 

imagem. As questões relacionadas aos aspectos psicológicos ou mentais encontram-se 

dispostas no componente “P” da CIAP 2 e são divididas em dois grupos:

Componente 1- Sinais e sintomas: 

Fonte: (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009).
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P01 

P02

P03 

P04 

P05 

P06

P07

P08 

Sensação de 

ansiedade/nervosismo/tensão 

Reação aguda ao estresse 

Tristeza/ Sensação de depressão 

Sentir-se/ comportar-se de forma 

irritável/ zangada 

Sensação/ comportamento senil 

Perturbação do sono

Diminuição do desejo sexual

Diminuição da satisfação sexual 

P09

P10

P11 

P12 

P12 

P15

P16

P17 

Preocupação com a preferência 

sexual 

Gaguejar, balbuciar, tiques 

Problemas de alimentação da 

criança 

Urinar na cama, enurese

Encoprese/Outros problemas de 

incontinência fecal 

Abuso crônico de álcool

Abuso agudo do álcool

Abuso do tabaco

(Continua)



Componente 1- Sinais e sintomas: 

Componente 7 – Diagnóstico/doença 

 Segundo a CIAP 2 (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009) um agravo 

mental é uma síndrome psicológica clinicamente signicativa, quer esteja associada ou 

não a fatores de estresse (como incapacidades, aumento de riscos ou uma perda 

importante), que não pode ser considerado uma reação esperada a determinado 

acontecimento, mas antes uma manifestação de uma disfunção comportamental, 

psicológica ou biológica.

Fonte: (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009).

Fonte: (Organização Mundial de Médicos de Família, 2009).
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P18 

P19

P20

P22

P23

Abuso de medicação 

Abuso de droga

Alterações da memória

Sinais/ sintomas do 

comportamento da criança 

Sinais/ sintomas do 

comportamento do adolescente 

P24

P25

P27

P28

P29

Diculdades especícas de 

aprendizagem 

Problemas em uma fase da vida 

de um adulto 

Medo de perturbações mentais 

Limitação funcional/ incapacidade 

Sinais psicológicos, outros

(Conclusão)

(Continua)

P70 

P71

P72

P73

P74

Demência

Outras Psicoses Orgânicas Não 

Especicadas (NE) 

Esquizofrenia

Psicose Afetiva

Distúrbio Ansioso/Estado de 

Ansiedade

P75

P76

P77

P78

P79

Somatização

Perturbações Depressivas

Suicídio/Tentativa de Suicídio

Neurastenia, Surmenage

Fobia, Perturbação Compulsiva



Componente 7 – Diagnóstico/doença

Para maiores informações sobre a CIAP 2, 

acesse o material disponível em:
http://www.sbmfc.org.br/wp-

content/uploads/media/le/CIAP%202/CIA

P%20Brasil_atualizado.pdf
https://www.sbmfc.org.br/ciap-2/
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(Conclusão)

P80

P81

P82

P85

P86

Alterações da Personalidade

Perturbação Hipercinética

 Estresse Pós-Traumáticos

Retardo/ Atraso Mental

Anorexia Nervosa, Bulimia

P98

P99

Outras Psicoses NE

Outras Perturbações Psicológicas



Capítulo 2

PRINCIPAIS TRANSTORNOS MENTAIS
ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE



2.1 ANSIEDADE

 A ansiedade pode ser compreendida como sintoma de um TM e/ou como uma 

reação emocional não patológica associada aos diversos contextos de vida de um 

indivíduo. A ansiedade é considerada um TM quando representa emoção desconfortável 

e inconveniente, que surge mesmo na ausência de um estímulo externo ou com 

magnitude suciente para justicá-la, e apresenta intensidade, persistência e frequência 

desproporcionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017a). 
 Este transtorno causa grande sofrimento, desconforto e comprometimento 

funcional, e seus sintomas variam conforme o quadro patológico. A CID-11 (2019),  

classica a ansiedade ou transtornos relacionados ao medo, em sete subconjuntos:
- Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG);
- Síndrome do pânico;
- Agarofobia;
- Fobia especíca;
-Transtorno de ansiedade social;
-Transtorno de ansiedade de separação;
-Mutismo seletivo.

 

 Segundo o Manual de Telecondutas do Telessaúde (2017a) algumas 

características podem ser levadas em conta pelos prossionais de saúde na investigação 

do diagnóstico dos transtornos de ansiedade, como:
Duração dos sintomas, conforme o quadro de ansiedade: 
Fobia especíca, fobia social, agarofobia, TAG: o medo, ansiedade ou esquiva são 

persistentes, geralmente duram mais de seis meses (sendo que, para a ansiedade 

generalizada, esse período mínimo é exigido para o diagnóstico). 
Transtorno de pânico: é necessário que pelo menos um dos ataques seja seguido por 

um período mínimo de um mês de preocupação sobre ter novos ataques ou sobre as 

consequências de um ataque, ou ainda de mudança desadaptativa no comportamento 

relacionada aos ataques (como comportamentos evitativos). 
Sofrimento e prejuízo: Medo e ansiedade são emoções que fazem parte do 

comportamento habitual de todo ser humano. Assim, é importante avaliar o sofrimento e 

A ansiedade está entre os dez motivos gerais mais comuns de consulta na

APS (BRASIL, 2013a).

17



os prejuízos que decorrem da ansiedade. Para o diagnóstico de um Transtorno de 

Ansiedade, é preciso que haja sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, 

prossional ou em outra área importante da vida do indivíduo. 
Uso de substâncias e outras condições médicas: O medo e a ansiedade podem surgir
como consequência do uso de substâncias ou de outra condição médica, deste modo, é  

importante afastar essa possibilidade. Se os sintomas podem ser justicados pelos efeitos 

psicológicos de alguma substância ou de outra condição médica, o diagnóstico de 

transtorno de ansiedade não se aplica. 
História prévia: É indispensável que o prossional pesquise o histórico da pessoa e 

investigue se a mesma teve episódios de ansiedade semelhantes no passado, ou ainda 

outros episódios de agravos mentais. A presença de sintomas ansiosos na infância e de 

transtornos de ansiedade em familiares reforçam a hipótese diagnóstica.

ALÉM DO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO ESPECÍFICO, OUTRAS 

AVALIAÇÕES SÃO INDISPENSÁVEIS: 

- Avaliação do risco de suicídio, 
- Investigação de comorbidades psiquiátricas, 
- Sintomas decorrentes de outras doenças ou efeito colateral de fármacos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017a).

TRATAMENTO E MANEJO

 O tratamento da ansiedade pode ser realizado por meio de abordagem 

orientadora, farmacoterapia, psicoterapia ou combinação de ambos. Além desses, os 

prossionais devem:
- Encorajar a pessoa a praticar métodos de relaxamento diários para reduzir os sintomas 

físicos de tensão;
- Encorajar o envolvimento em atividades prazerosas e exercícios físicos e a retomar 

atividades que foram úteis no passado;
- Identicar e estimular o enfrentamento das preocupações exageradas ou pensamentos 

pessimistas;
- Identicar eventos que desencadeiam preocupação excessiva; e
- Discutir sobre o que a pessoa está fazendo para manejar as situações desagradáveis, 

identicando e reforçando atitudes que estão funcionando (SARAIVA et al., 2014; 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017a).
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QUANDO ENCAMINHAR O INDIVÍDUO A OUTROS SERVIÇOS:

- Caso refratário: ausência de resposta ou resposta parcial a duas estratégias terapêuticas 

efetivas (psicoterapia e/ou psicofármacos em dose terapêutica e por pelo menos 8 

semanas); ou 
- Caso associado a transtorno por uso de substâncias grave; ou 
- Paciente com ideação suicida persistente (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2017a).

Benzodiazepínicos e antipsicóticos NÃO devem ser prescritos para o

tratamento da ansiedade na APS, a não ser como medida de curto prazo,

nas crises (BRASIL, 2013a).
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2.2 TRANSTORNO DEPRESSIVO

 De acordo com Souza, Souza e Costa (2021) a depressão é considerada o 

distúrbio  afetivo de maior prevalência na população, podendo  variar  de  alterações  

leves,  beirando  a  normalidade,  até  casos de  depressão  grave,  acompanhada  de 

alucinações  e delírios. Comumente as  crises  de  depressão  iniciam-se nos jovens, 

sendo prevalente  no gênero feminino, porém este transtorno pode atingir todas as 

pessoas, desde crianças até idosos.
Sua etiologia pode ser de origem multifatorial, contemplando desde a predisposição 

genética, o ambiente estressor e características de personalidade e temperamento 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017b).
 A  depressão, pode ser categorizada em dois tipos, a saber:  Transtorno  

depressivo recorrente e transtorno afetivo bipolar (será abordado em outro tópico). O 

transtorno depressivo recorrente, é caracterizado por repetidos fenômenos 

depressivos. Ao longo desse fenômeno, o indivíduo vivencia um humor frágil, ausência de 

interesse e prazer, acompanhado de redução de suas ações cotidianas, sua duração em 

geral, é de algumas semanas. As pessoas com depressão, também podem apresentar 

sintomas como sentimento de culpa, baixa autoestima, ansiedade, falta de concentração 

e diculdades   relacionadas ao sono (FERREIRA;GONÇALVES; MENDES, 2014).

DIAGNÓSTICO:

 O diagnóstico deve ser realizado através da escuta atenta às queixas do indivíduo 

e também, a partir da busca por sintomas que possam estar sendo negligenciados ou não 

Entre os gravemente deprimidos 15% se suicidam (SOUZA;

SOUZA; COSTA, 2021).
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verbalizados. Tais aspectos devem ser considerados, pois a depressão é um fenômeno 

dimensional e multifacetado. Os prossionais podem a partir da CID e DSM classicar os 

transtornos depressivos, pois estes manuais denem categorias nosológicas através de 

parâmetros clínicos como duração, persistência, abrangência, perturbação do 

funcionamento psicológico e siológico e desproporção em relação a um fator 

desencadeante (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017b).
 De acordo com Brasil (2006) algumas atitudes dos prossionais de saúde podem 

conduzir ao ERRO na conduta  e tratamento da pessoa com transtorno depressivo.
Abaixo, listam-se alguns comentários que devem ser EVITADOS:

APÓS O DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO, DEVE-SE AVALIAR, TAMBÉM:

- Risco de suicídio;
- História prévia de mania/hipomania; 
- Possibilidade de os sintomas serem decorrentes de outra doença
associada ou efeito colateral de algum medicamento (BRASIL, 2006).

TRATAMENTO E MANEJO:

- Os antidepressivos não são recomendados para o tratamento inicial da 

depressão leve. A psicoterapia e outros tratamentos não medicamentosos não 

“No lugar dele eu também estaria deprimido.” 

‘‘Essa depressão é compreensível; não vou tratar.’’

“Depressão só dá em quem tem fraqueza de caráter.” 

“Você só está estressado...” 

“Depressão é uma consequência natural do envelhecimento.”

 “Só depende de você: força de vontade cura a depressão!”

“Antidepressivos são perigosos; só vou passar um comprimido por dia.” 

“Primeiro vamos tentar algumas vitaminas para stress...”  

“Retorne daqui a um ou dois meses, e então conversaremos mais longamente...”
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devem ser tentados primeiramente, quando disponíveis;
- Nos casos de depressão moderada e grave, os antidepressivos devem ser iniciados e, de 

preferência, associados à psicoterapia ou outros tratamentos não medicamentosos;
O maior risco associado à depressão é o suicídio. Nas primeiras semanas de tratamento, 

em uma minoria das pessoas, pode haver uma intensicação da ideação suicida, 

independentemente da classe de antidepressivo utilizada;
- Para lidar com esse risco, recomenda-se retornos próximos, avisar a pessoa e familiares 

e garantir acessibilidade de ajuda;
- Benzodiazepínicos não devem ser usados isoladamente, como tratamento para a 

depressão; 
- Estudos mostram que a uoxetina diminui a impulsividade e o comportamento suicida a 

médio e longo prazos;
- Quando a pessoa for tratada com antidepressivos tricíclicos, a dose deve ser aumentada 

gradualmente, até se atingir a dose mínima efetiva para o tratamento; 
- Os indivíduos que apresentarem sintomas psicóticos deverão ser tratados com 

antipsicóticos além do antidepressivo, enquanto durarem esses sintomas (BRASIL, 

2013a; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017b).

ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO:

- Casos refratários: ausência de resposta ou resposta parcial a pelo menos duas 

estratégias terapêuticas farmacológicas ecazes por pelo menos oito semanas cada; ou
- Episódio depressivo associado a sintomas psicóticos; ou 
- Episódio depressivo em paciente com episódios prévios graves (sintomas psicóticos, 

tentativade suicídio ou hospitalização psiquiátrica); ou
- Episódio depressivo associado a transtorno por uso de substâncias grave; ou
- Indivíduo com ideação suicida persistente (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2017b).
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2.3 ESQUIZOFRENIA

 Segundo o DSM-V (2014, p.87) esse TM “pode ser denido como anormalidade 

em um ou mais dos cinco domínios a seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) 

desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal 

(incluindo catatonia) e sintomas negativos.” 

 Vários estudos mostraram que no período de 5 a 10 anos após o primeiro 

internamento em psiquiatria, apenas 10% - 20% dos doentes mostraram ter bom 

prognóstico. Mais de 50% apresentaram mau prognóstico com internamentos 

repetidos, exacerbações dos sintomas e tentativas de suicídio. Estima-se que apenas 20% 

a 30% dos doentes consigam viver uma vida normal (BRAZ SARAIVA; CEREJEIRA, 
2014; FIGUEIRA; SAMPAIO; AFONSO, 2014; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2014).

SINTOMAS:

- Sintomas negativos (embotamento afetivo, ausência de lógica, sentimento de perda de 

prazer); e
- Perda de capacidade laboral/acadêmica/social.
- Delírios e/ou alucinações;
- Discurso e comportamento desorganizado;

A esquizofrenia é uma doença deteriorante e debilitante com mau

prognóstico.

Recomenda-se que o diagnóstico deste transtorno seja realizado por

prossionais especialistas em saúde mental.

23



TRATAMENTO E MANEJO

   O tratamento da esquizofrenia deve ser realizado:
- Através de uma abordagem multidisciplinar e acompanhamento longitudinal, 

considerando-se as diferentes fases da doença, sendo contemplado os aspectos 

biológico, psicológico e social do indivíduo, na procura do seu melhor funcionamento e na 

prevenção do declínio cognitivo. 
- O tratamento medicamentoso, especicamente a medicação antipsicótica é 

considerada a abordagem de primeira linha para o tratamento desta doença. 
- O tratamento não farmacológico pode ser utilizado através da realização de várias 

terapias psicológicas. Estas podem desempenhar um papel importante na vida das 

pessoas com esquizofrenia. 
- Alguns tratamentos especícos focados na adesão à terapêutica, na ansiedade social, no 

treino de competências sociais e na abordagem do uso de drogas têm ecácia 

comprovada nesta população (BRAZ  SARAIVA;  CEREJEIRA,  2014;  FIGUEIRA; 
SAMPAIO; AFONSO, 2014; TAYLOR; PATON; KERWIN, 2015; CASTLE; BUCKLEY, 
2015).
- Alguns dos  psicotrópicos comumente utilizados no tratamento das pessoas com 

esquizofrenia  são: Haloperidol; Clorpromazina; Perfenazina, Triuoperazina, 

Flufenazina, Loxapina, Tiotixeno, Aripiprazol, Amisulprida, Asenapina,Brexpiprazol, 

Cariprazina, Clozapina,Iloperidona, Lurasidona, Olanzapina, Paliperidona; Risperidona; 

Quetiapina;  Sertindol, Ziprazidona (STAHL, 2017; BRUNTON; HILAL-DANDAN; 
KNOLLMANN, 2019).
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2.4 TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR

 O transtorno bipolar é uma doença mental crônica e recorrente, de origem 

multicausal. Este TM gera quadros episódicos de oscilações de humor que se manifestam 

sob as formas de depressão e mania ou hipomania, com diferentes graus de intensidade, 

sucedidos ou intercalados por períodos de remissão  O DSM-V (GRANEK et al., 2016). 

(2014), classica esse transtorno em três tipos principais:
Tipo I - quando ocorrem episódios maníacos que podem ter sido antecedidos ou
seguidos por episódios hipomaníacos ou depressivos maiores;
Tipo II - geralmente ocorre uma depressão profunda e havendo uma elevação do humor 

mais branda e breve, caracterizando episódios de hipomania; e
Transtorno ciclotímico - as alterações de humor envolvem tanto episódios de 

depressão leve quanto mania leve.

SINTOMAS

 Variam pelas fases de hipermania ou mania, nas quais a pessoa apresenta euforia, 

humor expansivo e elevada energia; e pela fase depressiva, caracterizada por sintomas 

semelhantes à depressão maior com humor deprimido, falta de energia e prazer, 

alterações no sono e apetite, retardo motor e de pensamento.

TRATAMENTO E MANEJO

 Os principais tratamentos deste transtorno são através de intervenções 

farmacológicas e psicossociais para o controle dos episódios agudos e manutenção do 

quadro, em longo prazo (ENES; FREITAS; DUARTE, 2020).

Esse TM é considerado um dos distúrbios psiquiátricos mais graves e

prevalentes. Dados globais indicaram que, entre 1990 e 2013, houve

um aumento de 32,7 milhões para 48,8 milhões (49,1%) no número

de casos prevalentes. A idade média dos primeiros sintomas é de 25

anos, embora possa surgir mais tarde, após os 40 anos anos
(ROWLAND; MARWAHA, 2018).
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 O transtorno bipolar pode aumentar em até 20 vezes o risco de suicídio e, em 

função da idade de início dos sintomas, também pode reduzir a expectativa de vida entre 

11 e 20 anos (ROWLAND; MARWAHA, 2018).
 Torna-se fundamental a orientação de familiares e amigos sobre os sinais de alerta 

sobre o agravamento da doença e de possíveis crises. Também é aconselhável que alguém 

próximo da pessoa controle a medicação.

Obs: Recomenda-se que o diagnóstico deste transtorno seja realizado

por prossional especialista em saúde mental.
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2.5 TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS

 Segundo o DSM-V (2014, p.483) “a característica essencial de um transtorno por 

uso de substâncias consiste na presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, 

comportamentais e siológicos indicando o uso contínuo pelo indivíduo apesar de 

problemas signicativos relacionados à substância.”
 Enquadram-se nestes transtornos o uso/abuso das seguintes substâncias: álcool; 

cafeína; Cannabis; alucinógenos; inalantes; opióides; sedativos, hipnóticos e ansiolíticos; 

estimulantes (substâncias tipo anfetamina, cocaína e outros estimulantes); tabaco; e 

outras substâncias (ou substâncias desconhecidas) (DSM-V, 2014).
 De acordo, com Brasil (2015) o meio em que o indivíduo está inserido costuma 

estar relacionado com estes transtornos. 

É POSSÍVEL CLASSIFICAR DIDATICAMENTE OS PRINCIPAIS QUADROS 

CLÍNICOS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS EM:

- Intoxicação aguda, 
- Uso nocivo (abusivo), 
- Síndrome de dependência,
- Síndrome de abstinência. 

DIAGNÓSTICO

 O DSM-V (2014, p.483) destaca que de um “modo geral, o diagnóstico de um 

transtorno por uso de substância baseia-se em um padrão patológico de 

comportamentos relacionados ao seu uso.”

Atualmente, os transtornos relacionados ao uso de substâncias  vêm

sendo considerados um dos mais graves problemas de saúde pública,

isso se deve em decorrência do aumento de sua prevalência na

população (CAPISTRANO et al., 2019; STOUT et al., 2014;

ALVAREZ; ROSENDO; ALCHIERI, 2016).
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 Desta maneira, é necessário que os prossionais de saúde veriquem os padrões 

individuais de consumo da substância, pois estes podem variar muito de intensidade ao 

longo de uma linha contínua. Ademais, qualquer padrão de consumo tem o potencial de 

acarretar problemas ao indivíduo. Deste modo, a avaliação da relação entre cada 

indivíduo com a substância consumida e os riscos e/ou prejuízos envolvidos neste 

processo, devem ser levados em conta para o diagnóstico (WERNECK; MARQUARDT; 
MENDONÇA, 2012).

TRATAMENTO

 
 De acordo com Brasil (2015) o tratamento desses transtornos deve visar, 

principalmente, a redução de danos. Assim, o prossional da APS deve acolher o usuário e 

sua família e focar o atendimento na seguinte tríade:
Pessoa - ser amplo, integral, composto por diversas esferas, que compõem as vivências, 

planos, papéis da vida, afeto, sexualidade, trabalho, escolaridade e vários outros aspectos 

que podem variar de dimensão para cada sujeito.
Sofrimento - pode ser compreendido como um evento multidimensional e sistêmico, 

prejudicial à vida de quem sofre, podendo, também, estar relacionado a uma ameaça ou 

ruptura do sentimento de unidade/identidade da pessoa, uma ameaça de desintegração. 

A origem dessa ameaça pode ser atribuída ao uso de determinada substância.
Cuidado - deve possuir um enfoque integral, visando um entendimento de como estão 

todas as dimensões da pessoa, bem como suas correlações com o fator causal do 

sofrimento. Essa identicação possibilita a elaboração de estratégias e intervenções para 

as diversas esferas envolvidas no sofrimento. Destaca-se que, nem sempre, o uso da 

droga é o fator causador do sofrimento.

Geralmente, as pessoas acometidas por esses TMs são acompanhadas

no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), porém, na ausência desse

serviço, cabe aos prossionais da APS, o manejo da demanda.
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2.5.1 DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL OU USO NOCIVO

 Cerca de 11,2% da população brasileira é dependente de álcool, sendo que o 

número  de pessoas que fazem uso nocivo dessa droga, mas que não atingem um padrão 

de dependência, é ainda maior. A abordagem ao usuário de álcool, na APS, tem como 

objetivo a detecção precoce de problemas relacionados a tal consumo, além da 

integração do tratamento de outras possíveis patologias, agravadas pelo uso dessa 

substância, como, por exemplo, a hipertensão (BRASIL, 2015).

Tratamento e Manejo
 O tratamento da dependência alcoólica envolve intervenções complexas em 

vários níveis, envolvendo a vida familiar, prossional e social da pessoa:
- Inicialmente, o  indivíduo  deve participar  de  terapias de  grupo  associadas às
medicações para aliviar os sintomas da abstinência;
- A psicoterapia também deve fazer parte do tratamento, por meio dessa prática, o 

usuário identicará a etiologia do alcoolismo para, posteriormente, traçar metas e 

estratégias de enfrentamento do transtorno;
- Os medicamentos comumente utilizados para o tratamento do alcoolismo são:
dissulram; naltrexona; acamprosato, dentre outros psicoterápicos; e
- Em casos mais graves, a internação também é uma estratégia a ser utilizada. Porém após 

a alta hospitalar o indivíduo deve continuar sendo acompanhamento pelos prossionais 

da APS.

O álcool aumenta a impulsividade e, com isso, o risco de suicídio.

O tratamento deve ser prestado a longo prazo ao indivíduo, bem como

a sua família.

29



30

UMA BREVE HISTÓRIA PARA REFLEXÃO SOBRE A TEMÁTICA

 Sou advogado, tenho 45 anos, sou casado e tenho 2 lhos. Usei 

álcool pela primeira vez aos 12 anos, quando meu pai me ofereceu uma 

taça de champanhe no Natal.     
 Assim que entrei na faculdade, após as aulas, nos reuníamos com 

os colegas e bebíamos até altas horas. No início era apenas às sextas-

feiras, depois quintas e depois todo dia. A sensação de relaxamento e 

descontração era ótima. Aos 25 anos, depois de uma decepção amorosa, 

passei a beber diariamente. Hoje acho que isso foi uma desculpa para 

beber mais, pois o m do meu casamento também inuenciou o meu 

comportamento de beber. Hoje em dia só bebo pinga, de preferência a .... 

(marca), mas se não tiver, vai o que aparecer. Não que eu goste, mas por 

princípio losóco só entra a “danada da .... (marca)”. A minha vida hoje se 

restringe ao álcool. Deixei de trabalhar. A “caninha” não me sai da cabeça. 

Parece que tenho um “encosto” que me faz beber, parece que já não sou 

dono de mim mesmo. Estou hoje aqui com vocês, não conheço ninguém e 

vocês não me conhecem. Estou há dois dias sem beber, sem dormir, com o 

corpo todo tremendo e às vezes parece que tem uns bichos percorrendo o 

meu corpo. Por vezes perco a noção do tempo e de onde estou. Acho que o 

álcool está me fazendo falta... (BRASIL, 2016).



2.6 TABAGISMO

 O tabagismo atualmente é considerado uma patologia epidêmica, causada em  

decorrência da dependência à nicotina, classicada no grupo de  e de TMs

comportamento, devido ao uso de substâncias psicoativas na CID-10. Além de ser uma 

doença, é fator causal de aproximadamente 50 outras doenças incapacitantes e fatais, 

como câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas (OMS, 2018).

TRATAMENTO E MANEJO

- Atualmente o SUS conta com o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, que visa  

disponibilizar tratamento gratuíto às pessoas que desejam cessar o fumo; e
- O tratamento contempla avaliação clínica, atividades grupais, psicoterapia e 
dispensação de medicamentos e insumos (BRASIL, 2020).

Os prossionais da APS podem utilizar o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

do Tabagismo, para nortear a implantação 

do tratamento do tabagismo no município, 

este material está disponível no seguinte 

link:

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/202

0/Relatrio_PCDT_Tabagismo

520_2020_FINAL.pdf. 
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2.7 OS TRANSTORNOS MENTAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 Atualmente, tem se tornado comum, que os prossionais de saúde se depararem 

com pais, mães, avós ou cuidadores que trazem crianças e adolescentes aos serviços de 

saúde, principalmente da APS, com queixas que podem estar relacionadas a questões de 

saúde mental: 'não obedecem em casa e/ou na escola', 'são muito inibidas', 'não falam', 

'agem de maneira inadequada', entre várias outras situações onde o comportamento da 

criança ou do adolescente é apontado como o foco do problema a ser tratado. Existem 

ainda, vários “casos” de alunos que são encaminhados para atendimento pelas escolas 

(BRASIL, 2013a).
 TMs e adolescentes são condições prevalentes, precoces e passíveis  em crianças 

de persistência ao longo da vida, impactando em seu desenvolvimento e ocasionando 

ônus as famílias e sociedade (FERRAZ et al., 2017).

 Segundo Biswski, Oliveira (2020) existem indicadores biológicos, psicológicos e 

sociais que inuenciam o comportamento dos indivíduos, incluindo o desenvolvimento 

das TMs. Desta maneira, é fundamental que os prossionais avaliem o meio em que o 

indivíduo atendido está inserido, seja ele familiar, escolar ou comunitário, e não foquem 

apenas na siopatologia relacionada à doença.
 Com relação aos principais TMs que acometem crianças e adolescentes, estudos 

mostram que o Transtorno de Décit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o TM 

prevalente, principalmente no sexo masculino, seguido da depressão e ansiedade 
(BISWSKI; OLIVEIRA, 2020).
 O TDAH é associado a diversos desfechos negativos, que vão desde 

comorbidades psiquiátricas, falhas escolares e prossionais, acidentes, criminalidade, 

décits econômicos e mortalidade precoce. Esta patologia é classicada como um 

transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por sintomas de desatenção e/ou 

hiperatividade. Para seu diagnóstico, é necessário que o indivíduo apresente seis ou mais 

sintomas de desatenção e/ou hiperatividade  e que tais sintomas surjam antes de uma 

determinada idade (MIHAM; CRADDOCK, 2017; MANFRO, 2020).
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COMO CUIDAR DA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 

APS

 De acordo com (Brasil, 2013a) o cuidado em saúde mental a crianças e 

adolescentes na APS, deve ser pautado em alguns aspectos:
- Acesso e acolhimento universal;
- Encaminhamento a outros prossionais e serviços, conforme necessidade; e
- Acompanhamento da criança e adolescente no território;
 Frente a complexidade do cuidado a esta demanda, torna-se necessária a 

construção de uma rede de serviços e de ações, capazes de responder pela complexidade 

de questões envolvidas na saúde mental infantil e juvenil (BRASIL, 2013).

Os adultos presentes nos ambientes em que os adolescentes e crianças

estão inseridos (casa e escola) são atores fundamentais para a

identicação de sinais comportamentais que possam indicar TMs, bem

como para que haja diagnóstico e tratamento precoce

(BISWSKI; OLIVEIRA, 2020).

Para aprofundar-se nesta temática acesse o 

Caderno de Atenção Básica:

Saúde Mental do Ministério da Saúde, 

disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes

/cadernos_atencao_basica_

34_saude_mental.pdf. 
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Capítulo 3

SUICÍDIO



 3.1 SUICÍDIO

 O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública, que envolve 

diversos aspectos, como as questões socioculturais, históricas, psicossociais e ambientais 

de cada indivíduo. Tanto os fatores de risco quanto os de proteção para o 

comportamento suicida e para o suicídio podem ser prevenidos através de intervenções 

oportunas embasadas em dados conáveis (BRASIL, 2017b).

SÃO CONSIDERADAS POPULAÇÕES E GRUPOS EM SITUAÇÃO
DE MAIOR VULNERABILIDADE PARA O RISCO DE SUICÍDIO: 

- Pessoas que já tentaram suicídio; 
pessoas em sofrimento psíquico, especialmente as depressões; usuários de
álcool e outras drogas;
- Populações em privação de liberdade e/ou residentes e internadas em
instituições especícas (clínicas, hospitais, presídios e outros); 
- Adolescentes e jovens, 
- Pessoas em situação de rua, 
- Pessoas que sofrem discriminação, vítimas de violência e abusos;
- Trabalhadores rurais expostos a determinados agentes tóxicos e/ou a precárias 

condições de vida; 
- Indivíduos portadores de doenças crônico-degenerativas; 
- Povos indígenas, população LBGT, pessoas idosas do sexo masculino (BRASIL, 2006; 

OMS, 2014).

SINAIS APRESENTADOS PELA PESSOA COM RISCO DE SUICÍDIO:

Comportamento suicida - refere-se a uma variedade de manifestações que englobam 

desde a ideação, planejamento, seguida por tentativas de suicídio até a consumação do 

ato;
A ideação suicida e o planejamento - aparecem como ponto inicial para a evolução do 

caminho até o suicídio, com o início ocorrendo, em média, anos antes da primeira 

tentativa; e
Comportamentos preparatórios - referem-se a quaisquer atos ou preparações para 

uma tentativa de suicídio, incluindo reservar um método (objetos, substâncias etc.) ou a 

preparação para a própria morte (deixar um bilhete de despedida, doar coisas etc.).
A tentativa de suicídio pode ser considerada efetiva se o ato é realizado até o nal, com ou

Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo

anualmente, o que equivale a uma pessoa a cada 40 segundos, com

uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil (OMS, 2014).
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sem resultado fatal ou não efetiva, quando o ato não é completado.

ALGUNS CONCEITOS SOBRE VIOLÊNCIAS AUTOPROVOCADAS E 

SUICÍDIO:

Suicídio

Morte autoprovocada, com evidências, sejam elas 
implícitas ou explícitas de que o indivíduo pretendia/ 

tinha intenção de morrer.

Tentativa de suicídio

Pode ser compreendida como qualquer tipo de 
comportamento autolesivo não-fatal, com evidências 
sejam elas implícitas ou explícitas de que o indivíduo 
pretendia/ tinha intenção de morrer. Salienta-se que 
nem toda violência autoprovocada caracteriza uma 

atitude de tentativa de suicídio, estes atos podem ser 
formas utilziadas pelo indivíduo para aliviar 

sofrimentos.

Comportamento suicida

Este termo  é utilizado para  caracterizar um conjunto 
de  atitudes que incluem:  o pensamento de que uma 

ação autoinigida resulte em sua morte (ideação 
suicida), o planejamento, a tentativa e o próprio 

suicídio.

Fonte: Adaptado de OMS (2014).
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NOTIFICAÇÃO
A Portaria nº 1271, de 06 de junho de 2014, dene a Lista Nacional de 

Noticação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional, torna as tentativas de suicídio e o suicídio agravos de 

noticação compulsório imediata em todo o território nacional. O que 

indica a necessidade de acionamento imediato da rede de atenção e 

proteção para a adoção de medidas adequadas a cada caso.



SINAIS DE ALERTA PARA O COMPORTAMENTO SUICIDA:

 
 

Um estudo internacional que analisou 40 artigos cientícos em 06 países (Reino Unido, 

Suécia, Canadá, Finlândia, Noruega e Estados Unidos) sobre o contato de pessoas que 

cometeram suicídio com serviços de APS e saúde mental evidenciou que: 
- Dois terços dos que cometem suicídio comunicaram claramente essa intenção a 

parentes próximos ou amigos, na semana anterior. 
- 45% dos que morreram por suicídio foram atendidos por prossionais da APS no mês 

anterior a sua morte. Destes, 19% se consultaram com um prossional de saúde mental. 
- No ano anterior ao suicídio, 77% das pessoas foram atendidas em serviços de APS, 

enquanto 32% delas foram atendidas em serviços de saúde mental. 
 Esses dados indicam o quanto são importantes ações de prevenção ao suicídio no 

âmbito da APS (LUOMA; MARTIN; PEARSON, 2002).
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Autoagressão: Mudanças no vestuário para cobrir partes do corpo, por exemplo, 
vestindo blusas de manga comprida;

Relutância em participar de atividades físicas anteriormente apreciadas, 
particularmente aquelas que envolvem o uso de shorts ou roupas de banho, por 

exemplo (RIO GRANDE DO SUL,2019).

Mudanças na alimentação e/ ou hábitos de sono; 

Alterações nos níveis de atividade ou de humor;

Uso abusivo de drogas/álcool; 

Crescente isolamento de amigos/família; 

Diminuição do rendimento escolar; 

Diminuição ou ausência de autocuidado; 

Expressão de ideias ou de intenções suicidas; 

Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança; 



3.2 COMO SE COMUNICAR COM O USUÁRIO COM RISCO DE SUICÍDIO

- Ouvir atentamente e com calma;
- Buscar entender os sentimentos da pessoa (empatia);
- Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito;
- Expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa;
- Conversar honestamente e com autenticidade;
- Mostrar sua preocupação, seu cuidado e sua afeição; e
- Focalizar nos sentimentos (BRASIL, 2006).

3.3 COMO NÃO SE COMUNICAR COM O USUÁRIO COM RISCO DE 

SUICÍDIO

- Interromper frequentemente;
- Ficar chocado ou muito emocionado;
- Dizer que você está ocupado;
- Fazer o problema parecer trivial;
- Tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo em uma posição de inferioridade;
- Dizer, simplesmente, que tudo vai car bem;
- Fazer perguntas indiscretas; e
-Emitir julgamentos (certo x errado) (BRASIL, 2006).

3.4 CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO E MANEJO PELOS 

PROFISSIONAIS DA APS

Risco baixo - a pessoa teve alguns pensamentos suicidas, como “eu não consigo 

continuar”, “eu gostaria de estar morto”, mas não fez nenhum plano.
Risco Médio - a pessoa tem pensamentos e planos, mas não tem planos de cometer
suicídio imediatamente.
Risco Alto - a pessoa tem um plano denido, tem os meios para fazê-lo e planeja fazê-lo 

prontamente. Muitas vezes, já tomou algumas providências prévias e parece                     

estar se despedindo (BRASIL, 2006).
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3.4.1 Fluxograma 1: avaliação do risco de suicídio e manejo inicial

- Oferecer apoio 
emocional; 
- Trabalhar sobre os 
sentimentos que motivam 
a autoagressão (por ex., 
automutilação) e/ou 
pensamentos suicidas; 
- Focalizar nos aspectos 
positivos; 
- Levar a pessoa à 
autorreflexão; 
- Manter encontros 
regulares;
- Indicar inserção em 
atividades 
comunitárias/grupos/oficin
as;
- Solicitar apoio matricial 
ao NASF
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Fonte: Adaptado de Rio Grande do Sul (2019).

- Ideação suicida 
frequente e persistente, 
sem plano; 
- Com ou sem 
autoagressão (por ex., 
automutilação);
- Histórico de tentativa; 
- Ausência de 
impulsividade ou 
abuso/dependência de 
álcool ou outras drogas.

- Oferecer apoio 
emocional;
- Trabalhar sobre os 
sentimentos que motivam 
os pensamentos suicidas; 
- Focar na ambivalência 
do desejo e explorar 
alternativas;
- Chamar um 
familiar/responsável;
- Contratualizar (acordo 
de não efetivar o suicídio); 
- Manter encontros 
regulares;
- Seguir na Unidade com 
apoio matricial ou 
encaminhar ao 
CAPS/ambulatório (se 
disponível)

- Ideação suicida 
frequente e persistente 
com plano, ameaça ou 
tentativa; 
- Histórico de tentativa; 
- Fatores agravantes 
(impulsividade, rigidez no 
propósito, desespero, 
delirium, alucinações, 
abuso/ dependência de 
álcool ou outras drogas).

- Acolher, prestar os 
primeiros cuidados;
- Chamar um 
familiar/responsável;
- Não deixar a pessoa 
sozinha;
- Encaminhar ao serviço 
de referência de urgência 
e emergência (pronto 
atendimento hospitalar, 
SAMU, UPA, etc.);
- Manter contato regular

Baixo Avaliação de risco Alto

Manejo inicial

Médio
- Autoagressão (por ex., 
automutilação);
- Ideação suicida sem 
plano; 
- Sem histórico de 
tentativa.



Capítulo 4

O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

 



4.1 COMPREENDENDO O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

 As pessoas com TMs foram tratadas inadequadamente por muito tempo, sendo 

isoladas da sociedade, passando suas vidas em manicômios afastadas de suas famílias.Foi 

através da Reforma Psiquiátrica que surgiu uma nova proposta de tratamento a estes 

indivíduos no Brasil, a qual preconiza a desinstitucionalização e a substituição  do antigo 

modelo hospitalocêntrico por outro que busca a reinserção social destes na sociedade, 

sendo a APS considerada como principal acesso destas pessoas ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) (OLIVEIRA et al., 2017; MARQUES et al., 2018; BRASIL, 2013a).

 Visando alcançar estas mudanças tornou-se necessária a construção de uma rede 

de cuidados, dinâmica, intersetorial e diversicada, com uma abordagem focada no 

acolhimento, no cotidiano do indivíduo, no território e que auxiliasse o mesmo na busca 

de sua autonomia (BRASIL, 2013a). 
 Deste modo, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) através da 

Portaria nº 3088 de 2011, sendo republicada em maio de 2013. A RAPS tem como 

objetivo criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas em 

sofrimento ou TM e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool  e outras 

drogas e seus familiares.
 Esta rede é constituída pela APS, atenção psicossocial especializada, atenção de 

urgência e emergência, atenção residencial transitória, atenção hospitalar, estratégias de 

desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. Os pontos que constituem a RAPS na 

APS são a UBS, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e os Centros de 

Convivência (BRASIL, 2013 a; BRASIL, 2013b).

 A UBS deve possuir equipe multiprossional e desenvolver ações de promoção 

em saúde mental,  prevenção e cuidado aos TMs, redução de danos e cuidados às pessoas 

usuárias de álcool e outras drogas, bem como a seus familiares em integração com outros 

pontos da rede, a m de impactar na situação da saúde e autonomia da população, bem 

como nos determinantes sociais e condicionantes de saúde (BRASIL, 2013b).

Os prossionais da APS podem utilizar o Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas do Tabagismo, para nortear a implantação do tratamento

do tabagismo no município, este material está disponível no seguinte link:

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2020/Relatrio_PCDT_Tabagismo

520_2020_FINAL.pdf. 
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Frente a este contexto, Alfena (2015) salienta que a assistência em saúde mental na APS 

deve:
- Ir além do cuidado às pessoas com TMs, devendo contemplar também a construção de 

modelos de cuidado integrais, que abordem a pessoa, sua família e comunidade como um 

todo. 
- Possibilitar a criação de  vínculos entre prossionais e usuários;
- Possibilitar a ampliação das possibilidades de desenvolvimento de autonomia, 

resiliência, autoestima, autocuidado e cidadania dos indivíduos; 
- Através dos prossionais ofertar apoio e cuidado ao sofrimento mental da população, 

independentemente de sua intensidade, considerando o mesmo, como prioridade clínica 

naquele momento, dentro dos contextos de vida de cada pessoa.
 Segundo Oliveira et al. (2017, p.5)  “na Saúde Mental, o NASF funciona como 

uma retaguarda multiprossional de cuidado, de suporte técnico-pedagógico (Educação 

Permanente em Saúde) à ESF, vínculo interpessoal e o apoio institucional no processo de 

construção coletiva de projetos terapêuticos junto aos prossionais e à população.”

Que todos os prossionais da APS podem 
e devem realizar cuidados em Saúde 

Mental?
Que esse cuidado pode ser incorporado 
ou aprimorado no próprio cotidiano de 

trabalho dos prossionais? (BRASIL, 
2013a).

VOCÊ SABIA...
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 De acordo com Wenceslau e Ortega (2015) o cuidado em saúde mental na APS, 

deve ser incorporado, principalmente, para pessoas afetadas por outras doenças ou 

condições físicas, com atenção especial para:

 
 Segundo Paiva (2015) torna-se fundamental que os prossionais da APS também 

incluam, rotineiramente entre seus serviços essenciais:

 Segundo Brasil (2013a) algumas ações em Saúde Mental podem ser realizadas 

por TODOS OS  prossionais da APS:
- Acolher as queixas emocionais relatadas, como legítimas;
- Reconhecer os modelos de entendimento da pessoa;
- Proporcionar às pessoas que buscam atendimento, um momento para pensar/reetir;
- Exercer boa comunicação;
- Exercitar a habilidade da empatia;
- Lembrar-se de escutar o que a pessoa precisa dizer; e
- Oferecer suporte na medida certa, uma medida que não torne o indivíduo dependente e

Diabéticos Gestantes Portadores do Vírus da
Imunodeciência Humana (HIV)

Pessoas com doenças
cardiovasculares

Pessoas com câncer

O manejo de usuários estáveis.

A identicação precoce dos TMs.

Um olhar às necessidades físicas desta 

clientela.

A disponibilidade de tratamentos para os 

Transtornos Mentais Comuns ( TMC).

A referência para outros níveis de atenção, 

quando necessário.

A realização da promoção e prevenção da 

saúde.

Elaborado pela autora (2021).

Recomenda-se, também, que o cuidado aos usuários em sofrimento

mental na APS, ocorra através da ampliação da clínica, contemplando

ações que extrapolem as ofertas clássicas de tratamento, evitando a

prática exclusiva da medicalização (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018).
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 nem gere, no prossional, uma sobrecarga.
 
 Destaca-se que todas as intervenções em Saúde Mental devem considerar os 

seguintes aspectos do indivíduo:

4.2 A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

NA APS

 As ações desenvolvidas na ESF pelos prossionais de enfermagem no trabalho 

em saúde mental são consideradas importantes e contemplam um atendimento 

acolhedor e integral, devendo suas atividades serem baseadas nas diretrizes da Política  

Nacional de Saúde Mental, que propõe um cuidado pautado por práticas que visem 

reinserir os indivíduos em sofrimento mental na sociedade (MERCES et al., 2015).

Subjetividade Visão do mundo Singularidade

Cuidado integral

Elaborado pela autora (2021).
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 Isto responsabiliza estes prossionais a tomarem decisões e a desencadearem 

todo um processo de mobilização de recursos para a solução do problema, apresentado 

pelo usuário. O enfermeiro possui, também, papel fundamental na organização e 

desenvolvimento de ações de prevenção e promoção em saúde mental (SILVA et al., 

2015).
 Silva et al. (2015) destacam ainda que a equipe de enfermagem deve utilizar suas 

habilidades e conhecimento cientíco  para:

A equipe de enfermagem é aquela que está na linha de frente dos

atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo geralmente,

o primeiro contato das pessoas com o serviço de saúde.

(SILVA et al., 2015).

Valorizar a cidadania no contexto dos 
serviços de saúde.

Acolher e apoiar as pessoas em sofrimento 
mental e seus familiares.

Prestar um cuidado integral que abranja os 
aspectos emocionais, físicos, sociais e 

familiares.

Auxiliar na reintegração social da pessoa 
em sofrimento mental.

Garantir o acompanhamento, promoção, 
manutenção e recuperação da saúde.

Elaborado pela autora (2021).
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4.2.1 A CONSULTA DE ENFERMAGEM

 No contexto do cuidado em saúde mental, o enfermeiro possui uma visão sob 

uma perspectiva integral dos indivíduos, buscando entender e assistir o sujeito de forma 

biopsicossocial e espiritual. Desta forma, uma maneira de se prestar um cuidado de 

enfermagem de qualidade e organizado às pessoas em sofrimento mental, é através da 

consulta de enfermagem, organizada a partir da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) (FARIAS et al., 2017; COFEN, 2009; BADIN; TOLEDO; GARCIA, 
2018).
 Para tal, deve-se preconizar a implementação do Processo de Enfermagem (PE). 

Este método clínico é exclusivo da prossão do enfermeiro e é composto pelas etapas de 

coleta de dados, Diagnóstico de Enfermagem (DE), planejamento, implementação e 

avaliação de enfermagem. Taxonomias ou classicações de enfermagem, podem ser 

utilizadas para designar os DE, intervenções e resultados de enfermagem (COFEN, 
2009; BADIN; TOLEDO; GARCIA, 2018).
 Nesta perspectiva, a Classicação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) é um instrumento complexo e abrangente, que viabiliza a padronização da 

linguagem entre os prossionais de enfermagem. A CIPE® possui o modelo de sete eixos 

(Foco, Julgamento, Meios, Ação, Tempo, Localização e Cliente), que facilita a construção 

do diagnóstico e o acesso aos mesmos na classicação (CUBAS; NOBREGA, 2015).
 Segundo Félix et al. (2018 p.508) “um DE refere-se a um título atribuído pelo 

enfermeiro a uma decisão sobre um fenômeno que é o foco de intervenções de 

enfermagem.” 

Para saber mais sobre a CIPE® acesse os 

seguintes links:

 http://www.corensc.gov.br/wp-

content/uploads/2017/11/CIPE-

Floripa.pdf.https://www.icn.ch/sites/default

/les/inline-les/icnp-brazil-portuguese-

translation-2017.pdf
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4.3 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO CUIDADO ÀS PESSOAS EM 

SOFRIMENTO MENTAL 

 A partir da Reforma Psiquiátrica, a família passou a ser considerada um ator 

indispensável na assistência às pessoas em sofrimento mental ou com TM.  Se congura 

como uma possibilidade de apoio e acolhimento à pessoa com TM. O papel da família em 

relação à pessoa em sofrimento mental ou com TM pode ser compreendido por meio de 

ações como a de estar presente, ser provedora de carinho, companhia e incentivo. Seu 

papel pode estar vinculado ainda, a atitudes de zelo, proteção, afeto e compreensão 

(BRASIL, 2013a; BARROS; OLIVEIRA, 2016; BORBA et al., 2011).

 Segundo Brasil (2013a, p. 64) “esse cuidado requer disponibilidade, esforço, 

compreensão, capacitação mínima, inclusive para que os cuidadores encontrem 

estratégias para lidar com frustrações, sentimentos de impotência e culpa, ou seja, com 

suas próprias emoções.”

 Tais colocações são fundamentais para evitar a ocorrência da sobrecarga física e 

emocional pelos familiares que cuidam de pessoas em sofrimento mental, uma vez que as 

causas desta sobrecarga podem ser ocasionadas pelas diculdades no manejo das crises 

agudas, bem como pela própria situação vivenciada de cuidador (DEMARCO, 2014; 
BRASIL, 2013a).
 Os prossionais da equipe de ESF, podem através da criação do vínculo com os 

usuários, família e comunidade estabelecer uma relação de conança e aceitação tanto 

por parte do indivíduo na adesão ao tratamento, quanto da família, para o fortalecimento 

do cuidado corresponsabilizado, auxiliando deste modo na superação das diculdades 

vivenciadas neste processo. Este vínculo de conança é fortalecido por meio da escuta, 

do acolhimento, da garantia da participação da família na construção do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) de seu familiar e da valorização da família enquanto 

participante ativa do tratamento (BRASIL, 2013a).
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4.4 O USO DE PSICOTRÓPICOS NO TRATAMENTO DOS USUÁRIOS EM 

SOFRIMENTO MENTAL

 Segundo Grassi, Castro (2015) e Braga et al. (2016) psicotrópicos são 

medicamentos que agem, seletivamente, no Sistema Nervoso Central (SNC). O 

consumo desses fármacos tem por objetivo aliviar os sintomas ocasionados por alguns 

TMs e, também, na modicação do humor, emoção e comportamento. Dentre as 

categorias de psicotrópicos, duas apresentam grande importância na APS, devido a sua 

elevada utilização:

 

 O estudo de Silva, Lima e Ruas (2020) apontou que os antipsicóticos, são 

comumente utilizados no tratamento dos TMs, sendo o haloperidol o fármaco prevalente 

nas prescrições destes medicamentos. 
 De acordo com Brasil (2013a, p.157) “os antipsicóticos agem basicamente 

bloqueando a transmissão da dopamina no cérebro, com efeitos motores (uma espécie 

de “contenção química”), hormonais (aumento da prolactina) e sobre o pensamento 

(melhora de sintomas psicóticos ou pensamento mais lento ou embotado).”

4.4.1 A problemática da medicalização em saúde mental

 Embora seja indiscutível o benefício relacionado à utilização de psicofármacos 

como tratamento dos TM, com a grande popularização dos mesmos surgiram 

questionamentos referentes à real necessidade de sua utilização (BORGES et al., 2015).        
 Para Conrad (1992) a medicalização pode ser compreendida como um processo 

no qual utiliza-se medicamentos para tratar emoções, sentimentos, que não se 

caracterizam como doenças.
 Segundo Illich (1975) e Canguilhem (1978) a medicalização é uma prática ruim, 

porque acarreta em uma diminuição da capacidade do indivíduo em enfrentar ou lidar 

com as situações adversas de seu cotidiano, como a dor, o adoecimento, o sofrimento e a 

morte.

Benzodiazepínicos

Antidepressivos
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 Desta maneira, os usuários em sofrimento mental devem ser orientados, não só 

quanto à melhor modalidade terapêutica para seu caso, mas também, em relação à 

correta utilização dos psicotrópicos, visto que o mau uso desses medicamentos envolve 

riscos que podem ser graves (BORGES et al., 2015).

4.5 A ADESÃO DAS PESSOAS EM SOFRIMENTO MENTAL AOS 

TRATAMENTOS
 
 O uso racional de fármacos associado a outras terapêuticas nos indivíduos em 

sofrimento mental ou com TMs,  tem o objetivo da recuperação ou alcance do melhor 

estado de saúde possível, visando desta forma, o alívio dos sintomas e a redução de 

incapacidades e recaídas. Porém, um dos problemas encontrados na  assistência a esta 

demanda é o uso irregular ou o abandono das terapêuticas pelas pessoas acometidas por 

estes agravos. (MIASSO; CASSIANI; PEDRÃO, 2011; NICOLINO et al., 2011;

VEDANA; MIASSO, 2014; SILVA et al., 2012).
  A questão da adesão aos tratamentos pelos usuários em sofrimento mental, é 

considerada um desao para os prossionais de saúde. A falta de adesão às terapêuticas 

pode resultar em um aumento da frequência e da intensidade das crises, no número de 

hospitalizações/reinternações, além de causar elevados gastos ao sistema de saúde. Tal 

fato, acarreta ainda em uma maior procura por atendimento nas emergências, aumento 

das taxas de suicídio, piora do prognóstico e comprometimento da qualidade de vida 

destas pessoas (MIASSO; CASSIANI; PEDRÃO, 2011; SILVA et al., 2012).

 Frente a este contexto, torna-se fundamental que os prossionais de saúde da 

APS, direcionem um olhar especial aos indivíduos em tratamento para o sofrimento 

mental ou TM, contemplando suas relações familiares, seus desejos, anseios e escolhas 

(BRASIL, 2013a).

É preciso parar de pensar que fármacos psicoativos são o melhor e,

muitas vezes, o único tratamento para os sofrimentos mentais

(ALFENA, 2015).
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Capítulo 5

AS TECNOLOGIAS NO CUIDADO
EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE



5.1 O QUE SÃO TECNOLOGIAS EM SAÚDE?

 Segundo Merhy (2002) as tecnologias em saúde podem ser compreendidas 

como um conjunto de elementos que são tomados como matéria-prima ou que são 

utilizados como ferramentas ou instrumentos de trabalho. A autora classica as 

tecnologias em saúde em três tipos:
Dura  - vinculada aos procedimentos e terapêuticas, as quais requerem a utilização de 

maquinários e seus operadores, como exemplo pode-se citar o estetoscópio, o 

endoscópio e outros equipamentos que possibilitam
perscrutar, acessar dados físicos, exames laboratoriais e   
imagens, necessários para alimentar o raciocínio clínico 
e também todos os outros equipamentos e medicamentos   
utilizados nas intervenções terapêuticas .

Leve-dura - caracterizada pelos saberes cientíicos, como a clínica e a epidemiologia, 

mediada pelo raciocínio lógico, a exemplo da interação médico- paciente nos serviços, 

exemplos desta tecnologia são o Procedimento operacional Padrão (POP), os protocolos 

do serviço, as normas técnicas, dentre outros.

Leve - o enfoque dessa tecnologia se dá entre o prossional e a pessoa na produção de 

suas relações, como exemplo desta tecnologia tem-se o acolhimento,
a escuta qualicada, a criação do vínculo e as Práticas Integrativas e     
Complementares (PICs).
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 A literatura, bem como o o SUS, tem enfatizado para que sejam desenvolvidas 

ações voltadas para um cuidado  pautado em tecnologias leves, aos usuários em 

sofrimento mental na APS, como:

Práticas Integrativas 
Complementares.

Acolhimento.

Participação em atividades 
comunitárias e grupos de 

apoio.

Escuta Qualicada.

Acompanhamento 

horizontal.

Acompanhamento 

longitudinal.

Psicoterapia.

Elaborado pela autora (2021).
Fonte: (BRASIL, 2013a; FROSI; TESSER, 2015; CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018).

A incorporação de inovações tecnológicas na 
oferta de serviços existentes de Saúde Mental 

é apontada como uma das estratégias que 
têm o potencial de reduzir, substancialmente, 
o gap de tratamento e, consequentemente, a 

carga de doença produzida pelos TM, 
considerando-as de extrema valia no manejo 

desta demanda (REBELLO, et al., 2014).
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5.2 A LONGITUDINALIDADE

 A longitudinalidade diz respeito a um cuidado prestado ao longo do tempo aos 

usuários, ou seja, é um acompanhamento processual, que favorece a criação do vínculo 

entre prossionais e pessoas, é considerada um dos atributos da APS (STARFIELD, 2002).  
 Vínculos de cuidado bem estabelecidos preveem o uso da escuta, do 

acolhimento, de suporte e esclarecimento com instrumentos terapêuticos, promovendo 

a diminuição do sofrimento mental até a reestruturação pessoal, por meio da autoestima 

e da resiliência (BRASIL, 2013a; WENCESLAU; ORTEGA, 2015).

5.3 O ACOLHIMENTO

 O termo acolher é denido como a maneira de receber ou de ser recebido, 

abrigo gratuito e hospitalidade, saber ouvir com atenção, dar crédito, admitir, aceitar. O 

acolhimento mobiliza a sensibilidade dos prossionais de saúde, suscitando ação reexiva 

e diálogo, possibilitando que as equipes de ESF tornem-se, de fato, a porta de entrada do 

sistema de saúde, contribuindo para a consolidação dos princípios do SUS (CAMPOS; 
BEZERRA; JORGE, 2018; BRASIL, 2013a; SANTOS; MISHIMA; MERHY, 2018).
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5.4 A  ESCUTA QUALIFICADA

 Por mais que o fato de ouvir a pessoa possa parecer algo banal, comparado a 

outras condutas técnicas, esse ato é considerado importante e deve ser a primeira 

ferramenta a ser utilizada pelo prossional de saúde, pois oportuniza que o indivíduo 

possa contar e ouvir o seu sofrimento de outra perspectiva (BRASIL, 2013a).
 Com isso, o prossional consegue identicar o real motivo que o fez buscar 

atendimento, pois o sofrimento mental está comunentemente ligado aos valores do 

sujeito, sendo marcado por questões que vão além do plano físico, envolvendo questões 

éticas, morais, religiosas, psicológicas, sociais e culturais (BRASIL, 2013a).

5.5 O RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO

 Esta estratégia fortalece a participação do enfermeiro no cuidado às pessoas em 

sofrimento mental na APS. Esse modelo de atendimento compreende ações planejadas 

entre enfermeiro e a pessoa que precisa de ajuda, com objetivos denidos e 

compromisso recíproco (NÓBREGA; FERNANDES; SOUZA, 2017).
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5.6 OS GRUPOS
 
 os grupos De acordo com Brasil (2013a) são consideradas práticas que 

contribuem para o enfrentamento do estigma, para a promoção da saúde mental e  

prevenção dos TMs, possibilitando, por meio de discussões sobre a temática e o 

acolhimento de pessoas com diferentes singularidades, um viés não apenas terapêutico, 

mas também, educativo. Os grupos podem ter diversas apresentações e enfoques, 

podendo ser: 
Grupos terapêuticos.

Grupos operativos.

Terapia comunitária.

Abordagem familiar.

Redes de apoio social e/ou pessoal do 

indivíduo.

Grupos de convivência, de artesanato ou 

de geração de renda.

Fonte: Brasil (2013a).

Caso queira saber mais sobre os tipos de 

grupos acesse o link:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

cadernos_atencao_basica_

34_saude_m ental.pdf
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5.7 APOIO MATRICIAL

 O apoio matricial é percebido como uma ferramenta ampliadora da articulação 

em saúde mental, sendo utilizado nas situações em que o usuário é referenciado para 

outros serviços de atenção como os NASF e CAPS. O matriciamento funciona também 

como um dispositivo assistencial pedagógico às equipes de ESF, pois por meio da 

prestação de suporte técnico dos matriciadores aos prossionais, ocorre uma soma de 

saberes, qualicando a assistência prestada aos usuários e seus familiares/cuidadores 

(GURGEL et al., 2017; HIRDES, 2015; TAMATSU; ARAÚJO, 2016; ALMEIDA et al., 

2020; SILVA et al., 2017c; IGLESIAS; AVELAR, 2019; YAMAGUTI; MORAIS, 2019).
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Capítulo 6

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES (PICs)



6.1 AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 Entende-se por PICs, práticas que buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e recuperação da saúde, por meio de ações seguras.
Por intermédio de diversas técnicas, são empregados recursos naturais no cuidado à 

saúde, recusando o uso de substâncias que não existam na natureza, fugindo do modelo 

biomédico da medicalização (BRASIL, 2006).
Atualmente são reconhecidas 29 práticas que podem ser utilizadas na APS são elas:

Dança Circular

Constelação familiar

Apiterapia

Geoterapia

Ayurveda

Imposição das Mãos

Ozonioterapia

Quiropraxia

Medicina Antropofosóca

Naturopatia

Musicoterapia

Arteterapia

Osteopatia

Homeopatia

Cromoterapia

Plantas Medicinais

Hipnoterapia

Fitoterapia

Elaborado pela autora (2021).
Fonte: Brasil (2017).

Shantala ShantalaTerapia 
Comunitária Integrativa

Terapia de Florais

Termalismo Social Meditação Reiki

Aromaterapia Bioenergética Yoga

Medicina Tradicional 
Chinesa

Apiterapia

Ayurveda
Dança Circular

Imposição das Mãos
Geoterapia

Constelação familiar

Ozonioterapia

Medicina
Antropofosóca

Naturopatia

Musicoterapia
Arteterapia

Yoga

Quiropraxia

Osteopatia

Cromoterapia

Hipnoterapia

Homeopatia

Plantas Medicinais

Fitoterapia

Shantala

Shantala

Terapia de Florais

Reiki

Meditação Bioenergética

Medicina
Tradicional Chinesa

Termalismo Social

Aromaterapia
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6.2 PICS RECOMENDADAS PARA O CUIDADO AOS USUÁRIOS EM 

SOFRIMENTO MENTAL

6.2.1 MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (MTC)

 É caracterizada por um sistema médico integral, originado na China há milhares 

de anos. Possui a teoria dos cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água) e do Yin- 

Yang, como bases fundamentais para avaliar o estado energético e orgânico do indivíduo.
 Para a MTC, o desequilíbrio desses elementos desencadeia o processo de 

adoecimento do corpo e da mente.
 Em se tratando do cuidado à saúde mental, para a MTC, as duas teorias ajudam a 

ampliar o olhar sobre o usuário e sobre as desarmonias que levam ao sofrimento mental.
 Considerando os desequilíbrios de características Yin-Yang, os transtornos 

mentais podem ser caracterizados como “Síndromes Dian-Kuang”, que no diagnóstico 

biomédico correspondem a alterações como esquizofrenia, depressão, psicoses, 

paranoias, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, além de estados de 

dependência, como vícios em fumo, álcool e outras drogas, pois nesses casos ocorre o 

comprometimento do estado emocional (BRASIL, 2020a,b).

 Dentro da teoria dos cinco elementos, cada emoção está ligada a determinados 

canais de energia, conjunto de órgãos e sistemas orgânicos. Esse conjunto se inuencia 

mutuamente, ou seja, desequilíbrios energéticos podem causar problemas orgânicos e 

desequilíbrios emocionais, assim como desequilíbrios emocionais podem causar 

desarmonias nos canais de energia e sistemas orgânicos (BRASIL, 2020a,b).
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 Como exemplo, pode-se citar a energia do coração, representada pelo elemento 

fogo que está relacionada com a alegria e a ansiedade; a energia do baço/pâncreas, 

representada pelo elemento terra, relaciona-se com a preocupação e as questões 

racionais; a energia do pulmão, representada pelo elemento metal, está relacionada com 

a depressão e a tristeza, angústia; a energia do fígado, elemento madeira, relaciona-se 

com a raiva e a mágoa; a energia do rim, elemento água, relaciona-se com o medo e o 

estado de pânico (BRASIL, 2020a,b).
 Segundo Brasil (2020a,b) os tratamentos terapêuticos da MTC buscam 

harmonizar o Yin-Yang e os cinco elementos por meio de diversas maneiras, sendo 

realizados sempre com enfoque integral do indivíduo. Alguns exemplos de 

procedimentos utilizados na MTC são:
As práticas corporais e mentais (ex.: lian gong, chi gong, tai chi chuan, tuina, meditação) 

que utilizam o movimento, a respiração, a concentração e massagens com intuito de 

promoverem relaxamento, equilíbrio e percepção corporal, de modo a favorecer a 

integralidade da saúde, estimulando o autocuidado e a corresponsabilização no processo 

terapêutico.
 A Auriculoterapia é uma técnica que promove a regulação psíquico-orgânica do 

indivíduo, por meio de estímulos nos pontos energéticos localizados na orelha, onde todo 

organismo encontra-se representado, por meio de agulhas, esferas de aço, ouro, prata, 

plástico ou sementes de mostarda.

 A Acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que estimula pontos 

espalhados por todo o corpo, por meio de agulhas liformes metálicas, visando à 

promoção, manutenção e recuperação da saúde. A OMS publicou documentos 

especícos reconhecendo e recomendando o uso da Acupuntura no cuidado a doenças, 

incluindo as de saúde mental (BRASIL, 2015).

https://br.freepik.com/vetores-
premium/conjunto-de-quatro-elementos-

fogo-agua-ar-e-terra_11389735.htm
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6.2.2 HOMEOPATIA

 Esta prática se caracteriza pela visão de unidade do corpo e mente, considerando 

o indivíduo em sua dimensão integral. Busca a compreensão e o alívio do sofrimento físico 

e mental em todas as etapas da vida. Seu método terapêutico envolve tratamentos 

especícos para cada indivíduo, sendo que os medicamentos devem ter a maior  

semelhança possível ao quadro que se busca tratar 
(BRASIL, 2015).
  farmacopeia homeopática brasileira estão Os medicamentos homeopáticos da

incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

 Os serviços de Homeopatia têm sido opção terapêutica bastante frequente 

entre as pessoas com quadros de ansiedade, depressão, insônia e outros transtornos 

mentais, além de auxiliar no processo de redução e retirada de medicamentos 

psicotrópicos (BRASIL, 2015).

6.2.3 FITOTERAPIA E PLANTAS MEDICINAIS

 A fitoterapia é caracterizada pelo uso de plantas medicinais, em suas diferentes 

formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem 

vegetal (BRASIL, 2015).
 Alguns exemplos de TMs que acometem as pessoas, as quais podem se beneciar 

de medicamentos toterápicos, como coadjuvantes são: estados depressivos leves; 

ansiedade leve; e distúrbios do sono, associados à ansiedade(BRASIL, 2015).
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 Evidências sugerem que o extrato da raiz da Valeriana (Valeriana ofcinalis) pode
melhorar a qual idade do sono, sem produzir  efeitos colaterais .  Para 

potencializar/maximizar esse efeito, as pesquisas recomendam o tratamento por 15 a 28 

dias. O uso da Erva cidreira (Melissa ofcinalis) possui efeito semelhante aos ansiolíticos. 

Quando utilizada de maneira moderada (600 mg por dia), ao longo de 15 dias, os 

pacientes apresentaram uma redução de 42% na diculdade de adormecer. Não se tem 

relatos de uso de toterápicos em casos severos, como situações de esquizofrenia, 

bipolaridade ou depressão grave (SAVAGE et al., 2018; BENT et al., 2006; GONG et    
al., 2016).

 As  contemplam espécies vegetais, cultivadas ou não, Plantas Medicinais

administradas por qualquer via ou forma, que exercem ação terapêutica. Devem ser 

utilizadas de forma racional, pela possibilidade de apresentar interações, efeitos adversos 

e contraindicações.
 O cultivo de plantas medicinais em hortos públicos são, também, contribuições 

da prática da Fitoterapia para o cotidiano dos serviços de saúde. Os hortos, além de 

importantes fontes de matéria-prima, são lugares para ações de Educação em Saúde, seja 

em função da participação das pessoas no cultivo das espécies, seja pelas demais ações de 

divulgação, que visam ao uso racional de plantas medicinais e toterápicos, exercendo 

importante papel como dispositivo terapêutico no campo da Saúde Mental.

6.2.4 MEDICINA ANTROPOSÓFICA

 Apresenta-se como abordagem complementar, que organiza a prática de 

maneira transdisciplinar, com vistas ao alcance da integralidade do cuidado em saúde. A 

medicina e as terapias antroposócas trazem contribuições de grande relevância em 

saúde mental, seja para a promoção da saúde, prevenção e reabilitação, tanto no âmbito 

individual como no coletivo, compreendendo todas as fases do ciclo de vida humana 

(BRASIL, 2015).
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 Esta prática propõe um processo psicoterapêutico baseado na imagem de ser 

humano ampliado, podendo ser acompanhada de outras terapias tais como:

6.2.5 REIKI

 Abordagem terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da 

energia vital, visando promover o equilíbrio energético, necessário ao bem-estar físico e 

mental (MOTTA; BARROS, 2015).

 Essa prática responde, perfeitamente, aos novos paradigmas de atenção em 

saúde, que incluem dimensões da consciência, do corpo e das emoções. Estudos 

realizados com essa prática têm mostrado que o relaxamento é um dos efeitos mais 

comuns reportados, auxiliando no controle do estresse e da ansiedade (BRASIL, 2020a).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esta cartilha tem como propósito fornecer subsídios para o aumento do 

conhecimento dos prossionais da APS, sobre o cuidado em saúde mental nesse nível de 

atenção.
 Também busca demonstrar a necessidade da ampliação da clínica no cuidado aos 

usuários em sofrimento mental na APS, por meio da utilização de tecnologias leves como 

o acolhimento adequado, a escuta qualicada, a aplicação do relacionamento terapêutico, 

as PICs, as recomendações da prática de exercícios físicos e o desenvolvimento de grupos 

sobre a temática.
 Espera-se ter contribuído com essa tecnologia educativa para o aprimoramento 

do conhecimento da equipe multiprossional, acerca da temática de saúde mental, 

agregando ideias/maneiras de como qualicar o trabalho voltado a essa clientela na APS.
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